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G³ównym tematem sierpniowego posiedzenia

by³o przygotowanie placówek oœwiatowo-

wychowawczych.

Festyny, które odby³y siê w ostatni

pi¹tek i niedzielê, to jedne z ostatnich

tegorocznego lata. Pierwszego dnia

niesamowita uciechê mia³y dzieciaki,

drugiego w plenerowej zabawie

uczestniczy³y ca³e rodziny.

Od 19 do 22 sierpnia br. w Commentry

we Francji goœci³a oficjalna delegacja

Chojnowa. 

Powód tak dalekiego wyjazdu by³ prosty -

zyskiwaliœmy kolejne miasto partnerskie 

w zjednoczonej Europie.

O tym jak bardzo op³aca siê znajomoœæ jêzyków 

i przywi¹zywanie wagi do wyników w nauce

przekona³y siê dwie uczennice chojnowskiego

ogólniaka, które w³aœnie za dobre oceny i niez³¹

znajomoœæ j. niemieckiego zosta³y wytypowane na

dwutygodniowy wyjazd do Niemiec.
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Z prac wydzia³ów

* Budynek socjalny przy ul. Z³otoryjskiej

sukcesywnie roœnie w górê. Po zakoñczeniu

tzw. etapu „0” trwa wznoszenie œcian parteru. 

* W szybkim tempie postêpuj¹ prace przy

adaptacji budynku administracji szkó³ przy pl.

Zamkowym 2 na bibliotekê miejsk¹. Obiekt

wewn¹trz, ju¿ na tym etapie, nie przypomina

dotychczasowego, trwaj¹ tu dyna-miczne

prace modernizacyjne Wykonawca przyst¹pi³

tak¿e, po uprzednim zbiciu tynku 

z elewacji, do docieplania styropianem œcian

zewnêtrznych.

* Kot³ownie w MOPS i Przedszkolu nr 3

gotowe s¹ do grzania. Wykonawcy zg³osili

zakoñczenie robót. Trwaj¹ jeszcze prace przy

modernizacji kot³owni w SP-3 (termin - 

16 wrzeœnia). Tam budowane jest równie¿

przy³¹cze gazowe, szko³a nie mia³a bowiem

do tej pory gazu.

* Dobiegaj¹ koñca prace remontowe zaplecza

K.S. Chojnowianka oraz przy wierceniu

studni g³êbinowej, która wykorzystywana

bêdzie do utrzymania nowej nawierzchni

p³yty boiska.

* Rozpoczêcie prac budowlanych przy ul. Sa-

morz¹dowej nieco siê przeci¹gnê³o. Przedsiê-

biorstwo Budownictwa Drogowego z G³o-

gowa, wyjaœniaj¹c przyczyny opóŸnienia,

poinformowa³o w³adze miasta, ¿e roboty

rusz¹ od tego poniedzia³ku. Jednoczeœnie

zapewnili, ¿e terminy zakoñczenia prac bêd¹

zachowane.

* Wakacje dobieg³y koñca, koñczy siê te¿

tegoroczne lato. S³u¿by miejskie wykorzys-

tuj¹ ten okres m.in. na konserwacjê i naprawê

ogrodów zabaw i parkowych ³awek. Stale

nale¿y tak¿e uzupe³niaæ dekoracyjn¹ zieleñ

miejsk¹, któr¹ chojnowscy wandale regularnie

niszcz¹. Kilka dni temu w Rynku np. zde-

wastowano kompozycje w gazonach kradn¹c

14 najdorodniejszych krzewów.

Wydzia³ GGiOŒ informuje
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sier-

pnia 1997 r. o gospodarce nieruchomoœciami (

j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z póŸ.

zm.) Wydzia³ Gospodarki Gruntami i Ochro-

ny Œrodowiska Urzêdu Miejskiego w Choj-

nowie informuje o wywieszeniu na tablicy

og³oszeñ tut. Urzêdu:

1) w dniach od 25.08.2005 r. do 15.09.2005 r.:

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonych do

oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ

dzia³ki nr 30/3 przy ul. Parkowej i czêœæ

dzia³ki nr 381/2 przy ul. Cichej.

(Zarz¹dzenie Burmistrza Miasta Chojnowa 

z dnia 25 sierpnia 2005 r. Nr 83/2005)

- wykazu nieruchomoœci przeznaczonej do

oddania w dzier¿awê na okres do 3 lat - czêœæ

dzia³ki nr 12 w obrêbie 1 miasta (Zarz¹dzenie

Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 25 sierp-

nia 2005 r. Nr 84/2005).

W 66 rocznicê
Tegoroczne oficjalne obchody rocznicy

wybuchu II wojny œwiatowej spo³ecznoœæ

miasta i gminy œwiêtowa³a w Rokitach.

Uroczystoœci rozpoczêto msz¹ œw. Spotkanie

w³adz, kombatantów i mieszkañców odby³o

siê w tamtejszej szkole podstawowej, gdzie

przygotowano tak¿e czêœæ artystyczn¹

poœwiêcon¹ ludziom i wydarzeniom tamtego

okresu.

W³adze miasta Chojnowa, wspólnie z kom-

batantami z³o¿y³y kwiaty i ho³d ofiarom

wojny, pod obeliskiem przy ul. Chmielnej.

Wiêcej kursów
Pod koniec sierpnia Przedsiêbiorstwo

Komunikacji Samochodowej (PKS) wycho-

dz¹c naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom

mieszkañców uruchomi³o dodatkowe kursy na

trasie Chojnów-Legnica. O godz. 9.25, 11.25,

13.35, 14.30, 15.35 i 18.00 wyjedziemy z

chojnowskiego dworca autobusem

koñcz¹cym trasê w Legnicy przy Szpitalu

Baczyñskiego. Dodatkowe godziny kursów

powrotnych zaplanowano na godz. 10.35,

12.30, 14.35, 16.20, 17.20 i 19.05.

Maj¹c na wzglêdzie coraz liczniej doje¿-

d¿aj¹cych chojnowian do Legnickiej Strefy

Ekonomicznej, PKS uruchomi³ tak¿e liniê 

w tym kierunku. Z Chojnowa mo¿na dostaæ

siê do strefy autobusem o godz. 5.00, 13.00

i 20.55. Z Legnicy wyjedziemy natomiast 

o godz. 6.20, 14.20 i 22.20.

Za ma³y biznes?
Zaplanowany na okres wakacji remont boiska

przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie

niestety nie doszed³ do skutku. Powód? Brak

zainteresowania ze strony firm zajmuj¹cych

siê tego typu dzia³alnoœci¹. Przetarg na wy-

mianê nawierzchni dyrekcja szko³y og³osi³a

dwukrotnie, ale nikt nie z³o¿y³ oferty. 

- Nie spodziewa³em siê takiego obrotu

sprawy– mówi dyrektor SP 3 Mariusz

Szklarz. - Nasze boisko bez w¹tpienia wyma-

ga remontu i chcieliœmy zaj¹æ siê tym w³aœnie

podczas wakacji, pod nieobecnoœæ dzieci. Nie

uda³o siê.

Zgodnie z ustaw¹, po nierozstrzygniêtych

dwóch przetargach, zleceniodawca mo¿e

wybraæ wykonawcê sam. Obecnie trwaj¹ roz-

mowy z jedn¹ z firm budowlanych. Je¿eli nie

pojawi¹ siê kolejne trudnoœci, w paŸdzierniku

uczniowie SP 3 bêd¹ mieli nowe boisko.

I tak ju¿ od kilku lat
Dwa dni przed rozpoczêciem roku szkolnego

chojnowscy uczniowie obdarowani zostali

przez Pose³ na Sejm Bronis³awê Kowalsk¹

kompletami zeszytów i d³ugopisami. 

Z okazji rozpoczêcia

nowego roku szkolnego

uczniom, nauczycielom 

i pracownikom oœwiaty sk³adamy

serdeczne ¿yczenia wielu sukcesów

edukacyjnych, wychowawczych i zawo-

dowych. 

Niech czas wytê¿onej pracy w zdoby-

waniu niezbêdnej wiedzy, zaowocuje 

w przysz³oœci, a cenne nauki doœwiad-

czonej kadry niech stan¹ siê drogowska-

zami w doros³ym ¿yciu.

Wszystkiego dobrego.

Burmistrz Miasta 

Chojnowa

Jan Serkies

Przewodnicz¹cy Rady

Miejskiej

Tadeusz Bobyk 



3GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/609

CC hh oo jj nn oo ww ss kk ii ee         rr oo zz mm aa ii tt oo œœ cc ii
Pos³anka rozda³a dzieciom i m³odzie¿y 

5 tysiêcy zeszytów i tyle samo d³ugopisów.

To nie pierwsza szkolna akcja i nie pierwsza

pomoc B. Kowalskiej. Wiêkszoœæ cho-

jnowian doskonale wie, ¿e przed ka¿dymi

œwiêtami mog¹ liczyæ na jej wsparcie, a

dzieci ka¿dego roku czekaj¹ z niecierpliwoœ-

ci¹ na miko-³ajkowe paczki i kolorow¹ loko-

motywê na Dzieñ Dziecka.

- 12 lat pracy w s³u¿bie publicznej, to najlep-

sza lekcja nauki o spo³eczeñstwie – mówi

Pose³ B. Kowalska. – Doskonale znam

potrzeby i problemy rodzin, które na co dzieñ

borykaj¹ siê z wieloma trudnoœciami.

Skromna wyprawka do szko³y, niewielkie

paczki œwi¹teczne czy innego rodzaju pomoc,

to niewiele, ale wiem, ¿e ci ludzie czêsto trak-

tuj¹ takie gesty jako sygna³, ¿e siê o nich

pamiêta i rozumie ich, czêsto przejœciow¹,

sytuacjê. 

Pos³anka przyby³a do Domu Chemika, gdzie

oczekiwa³y na ni¹ dziesi¹tki osób, prosto 

z Warszawy. 

- Tego te¿ musia³am siê nauczyæ przez trzy

lata kadencji – poœpiech, aktywny tryb ¿ycia -

na zmêczenie nie ma czasu. Na tym jednak

polega publiczna s³u¿ba.

Ognisko w Domu Chemika

Dyrektor Spo³ecznego Ogniska Muzycznego

zawiadamia, ¿e ze wzglêdu na remont kapi-

talny przy Placu Zamkowym 2, siedzibê

Ogniska przeniesiono do Domu Chemika -

Rynek 20 (III piêtro). 

Jednoczeœnie informujemy, ¿e osoby zain-

teresowane nauk¹ gry na instrumentach:

fortepian, gitara, keyboard, akordeon i skrzyp-

ce zapraszamy od 1 wrzeœnia 2005 r. w godz.

10.00 - 15.00 do tymczasowej siedziby.

Bli¿sze informacje pod nr tel. tel. 81-88-352.

Mo¿emy mieæ k³opoty

Temat niedopilnowanych piesków i braku

odpowiedzialnoœci ich w³aœcicieli wraca do

naszej redakcji jak przys³owiowy bumerang.

Okres wakacji i urlopów z pewnoœci¹ przy-

czyni³ siê do nasilenia zjawiska i skarg

wp³ywaj¹cych do urzêdu. 

Pies bez smyczy, kagañca i kontroli nie tylko

stwarza zagro¿enie pogryzienia i trwa³ych

uszkodzeñ cia³a, ale mo¿e byæ tak¿e powo-

dem wypadku np. drogowego.

Apelujemy do w³aœcicieli czworonogów 

o rozs¹dek i odpowiedzialnoœæ – nasz pupil

pozostawiony bez opieki mo¿e staæ siê przy-

czynkiem wielu k³opotów.

A chojnowska policja zapowiada, ¿e z ca³¹

surowoœci¹ zamierza w najbli¿szym czasie

karaæ w³aœcicieli, którzy w nieodpowiedni

sposób zajmuj¹ siê swoimi podopiecznymi.

Informacja ZUS

Zgodnie z decyzj¹ Prezesa Narodowego

Funduszu Zdrowia, placówki opieki zdrowot-

nej bêd¹ honorowaæ ostatni wystawiony

przez ZUS dokument potwierdzaj¹cy

przekazanie sk³adki na ubezpieczenie

zdrowotne w okresie posiadania przez

wskazane osoby statusu emeryta - rencisty.

W zwi¹zku z powy¿szym informujemy, ¿e

pocz¹wszy od 1.10.2005 r. ZUS nie bêdzie co

miesi¹c wysy³a³ odcinków osobom otrzy-

muj¹cym œwiadczenia na rachunki bankowe.

Odcinek wystawiony przez organ rentowy we

wrzeœniu 2005 r. jest dokumentem umo¿-

liwiaj¹cym korzystanie ze œwiadczeñ opieki

zdrowotnej:

- od wrzeœnia 2006 r. w przypadku pobierania

renty z tytu³u niezdolnoœci do pracy lub renty

rodzinnej, socjalnej, œwiadczenia lub zasi³ku

przedemerytalnego pod warunkiem, ¿e w tym

okresie wyp³acane bêd¹ z ZUS wy¿ej

wymienione œwiadczenia,

- stale w przypadku pobierania emerytury.

Jeœli odcinek zagubi siê lub zniczszy, to

nale¿y zwróciæ siê do swojego oddzia³u ZUS

o podobne zaœwiadczenie.

W ramach Przejrzystej Polski

26 sierpnia zarz¹dzeniem burmistrza Choj-

nowa wesz³y w ¿ycie nowe procedury naboru

pracowników w Urzêdzie Miejskim. Wymogi

proceduralne w tej kwestii dyktuje program

Przejrzysta Polska, do którego kilka miesiêcy

temu przyst¹pi³o nasze miasto. Dziêki kryte-

riom okreœlonym w zarz¹dzeniu, zatrudnienie

pracowników w tej instytucji ma zagwaran-

towaæ równy, otwarty i konkurencyjny dostêp

do miejsc pracy. 

Urz¹d przygotowa³ równie¿ broszurkê pt.

“Sk¹d mamy pieni¹dze i na co je wydajemy”

umo¿liwiaj¹c¹ mieszkañcom uzyskanie infor-

macji o tym, jak zaprojektowany zosta³

bud¿et miasta Chojnowa na 2005 r., ile jest

pieniêdzy w bud¿ecie i na co s¹ wydawane.

Informator zosta³ przekazany wszystkim

mieszkañcom, a jego treœæ, podobnie jak

zarz¹dzenie o zasadach naboru, znajduje siê

na stronie internetowej www.chojnow.net.pl.

oraz w Wydziale Organizacyjnym pok. nr 9a. 

Nareszcie wieczorek

W sobotê, 17 wrzeœnia, po wakacyjnej przer-
wie ruszaj¹ wieczorki muzyczne w najstarszej
w Chojnowie kawiarni „Jubilatka”. Tego dnia
zagraj¹ dla Was boles³awiecko-chojnowska
formacja „59-700” oraz zwyciêzca
tegorocznej edycji „Blusa nad Bobrem,
Boles³awiec 2005” – wêgliniecki „The
Twisters”.

Cena biletów 10 z³, pocz¹tek imprezy godz.

19.00. Oj, bêdzie siê dzia³o…

I coœ dla melmanów

Zupe³nie w innych klimatach odbêd¹ siê kon-

certy organizowane w Legnicy przez

Legnickie Centrum Kultury im. H. Karoliñ-

skiego, Legnickie Towarzystwo Spo³eczno-

Kulturalne i Akademiê Muzyczn¹ im. 

F. Chopina. W ramach XX Conversatorium

Organowego mi³oœnicy tej muzycznej sty-

listyki od 6 do 9 wrzeœnia bêd¹ mieli okazjê

byæ œwiadkami oryginalnych brzmieñ wielu

wykonawców i wielu kompozytorów.

W programie m.in. wystêpy chórów, Zespo³u

Instrumentów Dêtych, Orkiestry Kameralnej

Pañstwowego Liceum Muzycznego im. 

Z. Brzeskiego w Warszawie, koncert na

organy i orkiestrê smyczkow¹, trio na klarnet,

wiolonczelê i fortepian. To tylko nieliczne

przyk³ady przygotowanych atrakcji.

Informacje o szczegó³ach i miejscu po-

szczególnych koncertów u organizatorów.

Komisariat Policji w Chojowie

prosi o kontakt w³aœcicieli ogródków

dzia³-kowych, którym skradziono 

w wyniku w³amania do altan ró¿ne

przedmioty.

Przedmioty te znajdowaæ siê

bêd¹ w siedzibie zarz¹du P.O.D.

Z nowym rokiem szkolnym!

Kole¿anki i Koledzy!

Pracownicy Oœwiaty Miasta i Gminy

Chojnów!

U progu nowego roku szkolnego

2005/2006 ¿yczê, by spe³ni³y siê

Wasze marzenia. Te codzienne, ma³e,

niepozorne i te wielkie. Niech otacza

Was zewsz¹d dobroæ, uczucie

spe³nienia siê we wszystkich poczyna-

niach, a codzienna jak¿e trudna 

i odpowiedzialna praca niech Wam

daje jak najwiêksz¹ satysfakcjê 

i radoœæ.

Stanis³awa Janczyn 

Prezes ZNP w Chojnowie
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XLVI sesjê Rady Miejskiej w Chojnowie, 

pierwsz¹ po urlopowej przerwie, rozpoczêto

minut¹ ciszy w 25 rocznicê sierpnia i 66 rocz-

nicê wybuchu II wojny œwiatowej. 

G³ównym tematem sierpniowego posiedzenia

by³o przygotowanie placówek oœwiatowo-wy-

chowawczych. 

Tegoroczny rok szkolny 1 wrzeœnia rozpo-

czê³o w naszym mieœcie ponad 2 tysi¹ce

uczniów.

Okres wakacji wykorzystano na odœwie¿enie

sal, drobne remonty i, w miarê mo¿liwoœci,

poprawê warunków nauki.

Gimnazjum Nr 1

W Gimnazjum Nr 1 do 20 klas uczêszczaæ

bêdzie ogó³em 560 uczniów, w tym do klas

pierwszych – 160. Zatrudnionych bêdzie 45

nauczycieli, w tym nauczycieli niepe³noza-

trudnionych 5 oraz 3 pracowników adminis-

tracji i 12 pracowników obs³ugi.

Podczas wakacyjnej przerwy przeprowa-

dzono w tej placówce remont pomieszczenia

przeznaczonego do prowadzenia spotkañ 

i rozmów z rodzicami, czêœciowo poma-

lowany zosta³ korytarz w budynku g³ównym.

Pomalowano ³awki, odnowiono linie na

boisku szkolnym, oczyszczono rynny.

Gimnazjum Nr 2 

Do Gimnazjum Nr 2 uczêszczaæ bêdzie

ogó³em 510 uczniów, w tym do klas pier-

wszych - 158 uczniów. Uczniowie Gimna-

zjum Nr 2 uczyæ siê bêd¹ w 18 oddzia³ach.

Zatrudnionych tu bêdzie 35 nauczycieli, 

w tym 4 na niepe³nym etacie. Zatrudnienie

administracji i obs³ugi w porównaniu do

poprzedniego roku szkolnego nie uleg³o 

zmianie - 3 etaty administracyjne i 8,75 etatu

pracownicy obs³ugi. Wakacje wykorzystano

na remont WC na II piêtrze (po³o¿one zosta³y

kafelki na œcianach i pod³odze oraz wymie-

niona zosta³a armatura sanitarna), wyma-

lowanie gabinetu fizycznego, dwóch po-

mieszczeñ zaplecza gabinetu biologicznego,

które przeznaczono na klasê specjaln¹. Tam

te¿ po³o¿one zosta³y panele pod³ogowe. 

Szko³a Podstawowa Nr 3 

W tej szkole uczyæ siê bêdzie ogó³em 332

uczniów. Po raz pierwszy naukê rozpocznie

50 dzieci. W placówce utworzone zostan¹

dwa oddzia³y klas pierwszych. Ogó³em 

w Szkole Podstawowej Nr 3 funkcjonowaæ

bêdzie 15 oddzia³ów wszystkich klas. W pla-

cówce od nowego roku szkolnego zatrud-

nionych bêdzie 28 nauczycieli, w tym na

niepe³nym etacie 4 nauczycieli. Zatrudnienie

administracji i obs³ugi wyniesie: pracownicy

administracji - 3 etaty,- pracownicy obs³ugi -

9,5 etatu. 

W tej placówce pomalowano 1 salê lekcyjn¹

oraz 3 korytarze. Przed wejœciem do szko³y

po³o¿one zosta³y p³ytki gresowe. Trwaj¹

prace remontowe kot³owni szkolnej – wy-

miana kot³owni tradycyjnej na gazow¹. 

Szko³a Podstawowa Nr 4 

Do Szko³y Podstawowej Nr 4 uczêszczaæ bê-

dzie ogó³em 685 uczniów, w tym 10 uczniów

klasy specjalnej. Po raz pierwszy do tej

szko³y pójdzie 76 uczniów. Zostan¹ oni

podzieleni na 3 oddzia³y klas pierwszych. Od

nowego roku szkolnego w placówce

funkcjonowaæ bêdzie 27 oddzia³ów wszyst-

kich klas.

W szkole zatrudnionych bêdzie 49 nauczy-

cieli, w tym 2 niepe³nozatrudnionych.

Zatrudnienie administracji i obs³ugi wyniesie:

pracownicy administracji - 5 etatów, pra-

cownicy obs³ugi - 17 i 1/4 etatu.

W tej placówce przeprowadzono remont ka-

pitalny dachu na II budynku szko³y i zabez-

pieczaj¹cy remont dachu na segmencie admi-

nistracyjno-¿ywieniowym. W holu szko³y

po³o¿ono p³ytki. 

Przedszkole Miejskie Nr 1

Przedszkole przyjmie 128 dzieci. Bêd¹ siê

one bawiæ i uczyæ pod opiek¹ 11 nauczycieli,

w tym nauczyciel religii zatrudniony bêdzie

na niepe³nym etacie. 

Planowana liczba oddzia³ów: 3 oddzia³y dla

dzieci 6 letnich, oddzia³ dla dzieci 5 letnich, 

2 oddzia³y dla 3-4 latków. Z wy¿ywienia 

w przedszkolu skorzysta 78 dzieci. 

W placówce, w miejsce lamperii na klatkach

schodowych u³o¿ono panele œcienne.

Pomalowano schody oraz czêœciowo szatnie

dla dzieci i jedn¹ salê. Zaadoptowano po-

mieszczenie piwniczne na magazyn ¿ywnoœ-

ciowy, po³o¿ono p³ytki na schodach i spo-

cznikach przy obu wejœciach do placówki. 

Przedszkole Miejskie Nr 3 

Liczba dzieci, które uczêszczaæ bêd¹ do tej

placówki przedszkolnej wyniesie 128. 

Zatrudnionych bêdzie 10 nauczycieli, w tym

nauczyciel religii na niepe³ny etat. 

W przedszkolu funkcjonowaæ bêdzie oddzia³

¿³obkowy, 2 oddzia³y „zerówkowe” bez

wy¿ywienia oraz oddzia³ „zerówkowy” 

z wy¿ywieniem, oddzia³ dla dzieci 5 letnich 

i dla dzieci 3-4 letnich. Z wy¿ywienia 

w przedszkolu skorzysta 88 dzieci. 

Trwaj¹ tu jeszcze, rozpoczête w okresie

wakacji, prace przy modernizacji kot³owni –

wymiana kot³owni tradycyjnej na gazow¹.

Przeprowadzono równie¿ remont jadalni,

pomieszczeñ kuchennych, kancelarii i kory-

tarzy na II piêtrze.

Na  XLVI  sesji

Z zakresu Wydzia³u Rozwoju Gospodar-

czego m. in.:

1. Zakoñczono budowê oœwietlenia ulicznego

ul. Kazimierza Wielkiego.

2. Wykonano stan zerowy budynku socjal-

nego przy ul. Z³otoryjskiej. Rozpoczêto

budowê œcian parteru.

3. Rozstrzygniêto przetargi na:

- budowê ulicy Samorz¹dowej - rozpoczêto

prace niwelacyjne.

- adaptacjê budynku na bibliotekê miejsk¹

przy Pl. Zamkowym - prace w toku.

- przebudowê sieci wod - kan. w rejonach

ulic Z³otoryjska - Spacerowa, Ciemna -

Konar-skiego; przekazano teren budowy

wykonawcom.

- budowê kot³owni gazowych w MOPS, SP -

3 oraz Przedszkolu Miejskim Nr 3 - prace na

ukoñczeniu.

- remont szatni KS Chojnowianka - prace na

ukoñczeniu

- wykonanie studni g³êbinowej na stadionie

KS Chojnowianka

4. Og³oszono przetarg na przebudowê

powierzchni mieszkalnych w budynku KS

Chojnowianka na pomieszczenia socjalne. 

5. Uzyskano dofinansowanie w formie

dotacji z WFOŒiGW na kot³ownie w SP-3 

i Przedszkolu Miejskim Nr 3 odpowiednio -

56.000 z³ oraz 42.000 z³.

6. Uzyskano dofinansowanie do adaptacji

budynku przy Pl. Zamkowy 2 na bibliotekê

miejsk¹ w kwocie 100.000 z³ w ramach kon-

traktu wojewódzkiego na lata 2005 - 2006.

7. Wykonano trwa³e oznakowanie poziome

przejœæ dla pieszych na ulicach: Wolnoœci-

4 szt i Kiliñskiego-1szt.

8. Zamontowano progi spowalniaj¹ce na uli-

cach Baczyñskiego i £okietka.

9. Wykonano chodnik na ul. B. Chrobrego.

10. Wykonano chodnik na ul. Kiliñskiego od

ul. Sienkiewicza do wjazdu na posesjê SP - 4.

11. Wykonano remonty i roboty konserwa-

cyjno - malarskie w budynku 1a Urzêdu

Miejskiego na siedzibê Miejskiej Komisji

Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

oraz ZHP i ZNP.

12. Wykonano remonty i malowanie

pomieszczeñ w obiektach Gimnazjum Nr 1 

i Nr 2, Przedszkolach Miejskich NR 1 i Nr 3

oraz w Szkole Podstawowej Nr 3.

13. Zdemontowano nawierzchniê z kostki

granitowej 18x18 cm z dzia³ki na ul. Witosa

przeznaczonej do sprzeda¿y w drodze prze-

targowej.

14. Wykonano naprawy miejscowe na-

wierzchni dróg miejskich przy u¿yciu remon-

tera. 

15. Zakupiono kosze na œmieci na Plac

Zamkowy.

16. Zakupiono lampy uliczne na ulice: Lu-

biñsk¹, Baczyñskiego, £okietka i Chrobrego.

Sprawozdanie z pracy Burmistrza Miasta Chojnowa w okresie od dnia 30 czerwca 2005r do dnia 29 sierpnia 2005r



5GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/609

Monta¿ wykona³ Zak³ad Energetyczny 

w ramach konserwacji oœwietlenia ulicznego.

Z zakresu Wydzia³u Gospodarki i Ochro-

ny Œrodowiska m.in.:

1. Sprzedano na rzecz najemców 5 lokali

mieszkalnych przy zastosowaniu 95% ,

bonifikaty na ³¹czn¹ kwotê 8014 z³.

2. Sprzedano w drodze bezprzetargowej na

rzecz w³aœcicieli grunt przyleg³y do budynku

wydzielonego po obrysie, na dzia³ce nie-

spe³niaj¹cej wymogów dzia³ki budowlanej

lokali mieszkalnych  przy ul. Witosa 5, 

3. Przygotowano i przeprowadzono przetargi

na sprzeda¿ :

-dzia³ki budowlanej przy ul. Solskiego,

-dzia³ki budowlanej przy ul. Witosa, zakoñ-

czone wynikiem negatywnym,

4. Przygotowano i podano do publicznej

wiadomoœci w “Gazecie Chojnowskiej”

og³oszenia o przetargach na sprzeda¿ :

-dzia³ki budowlanej przy ul. Broniewskie-

go 2b,

-nieruchomoœci niezabudowanej nr 377/1

po³o¿onej przy ul. Parkowej (pod zabudowê

stacj¹ paliw),

-czterech nieruchomoœci zabudowanych

budynkami gospodarczymi, po³o¿onych przy

ul. Koœciuszki (teren by³ego „Hosmetu”),

-nieruchomoœci zabudowanej budynkiem

warsztatowo-szkoleniowym przy ul. Witosa,

-nieruchomoœci niezabudowanej nr 135/8

po³o¿onej przy ul. Legnickiej,

-dzia³ek  pod  zabudowê gara¿ami przy

ul.Sikorskiego-ul.£okietka,

5. Wydano 2 decyzje zatwierdzaj¹ce projekty

podzia³u na: dz. nr 22/63 przy ul. Fabrycznej

1 dla firmy „DOLZAMET” Fabryka

£añcuchów Sp.z o.o. w Chojnowie, dz. 

nr 231/4 przy ul. Z³otoryjskiej  w celu

wydzielenia dwóch dzia³ek pod zabudowê

jednorodzinn¹.

6. Wydano decyzjê na przekszta³cenie prawa

u¿ytkowania wieczystego w prawo w³asnoœci.

7. Umow¹ u¿yczenia przekazano dla Powia-

towego Zespo³u Szkó³ w Chojnowie do

bezp³atnego u¿ywania 

czêœæ nieruchomoœci o powierzchni 0,13 ha 

z przeznaczeniem na cele sportowo - rekrea-

cyjne dla m³odzie¿y mieszkaj¹cej w interna-

cie. 

8. Z zakresu usuwania drzew wydano:

-dwie decyzje zezwalaj¹ce na usuniêcie 

4 drzew - kasztanowiec, olcha, lipa i œwierk 

z obowi¹zkiem nasadzenia oraz odmówiono

wydania zezwolenia na usuniêcie 5 drzew -

d¹b szt. 2, kasztanowiec szt. 3, dla Dolno-

œl¹skiego Oœrodka Pielêgnacyjno-Rehabili-

tacyjnego w Chojnowie.  

9. Wydano 6 postanowieñ zatwierdzaj¹cych

program gospodarki odpadami niebezpieczny-

mi dla:

-Firmy “ENERGE” sp. z o.o. z Krakowa,

-Firmy “TELZAS” sp. zo.o. ze Szczecinka,

-Zak³adu Utylizacji Odpadów Przemys³o-

wych z Krakowa,

-Zak³adu Ekoin¿ynierii VULTUR z Jugowic,

-Firmy AMTrans progres sp. z o.o. z Pozania,

-Firmy R&M plettac sp. z o.o.  z Ostrze-

szowa.

10. Dokonano naprawy i konserwacji sprzêtu

ostrzegawczo –alarmuj¹cego.

Z zakresu Wydzia³u Spraw Obywatelskich

m.in.:

1. Dodatki mieszkaniowe:

-przyjêto 244 wnioski o przyznanie dodatku

mieszkaniowego, rozpatrzono 183 wnioski,

przyznaj¹c dodatki mieszkaniowe na kwotê

17.950 z³ (171 decyzji pozytywnych, 

12 decyzji negatywnych),

-za miesi¹c lipiec wyp³acono dodatki

mieszkaniowe na kwotê 79.380 z³,

-za miesi¹c sierpieñ wyp³acono dodatki

mieszkaniowe na kwotê 75.220 z³, 

-wydano 10 decyzji o wstrzymaniu wyp³aty

dodatku mieszkaniowego.

2. Dowody osobiste:

-wydano 257 dowodów osobistych.

Na  XLVI  sesji

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4,
art. 51, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
8 marca 1990r. o samorz„dzie
gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr
142, poz.1591, Dz.U z 2002 r. Nr
23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr
113, poz. 984, Nr 153, poz.
1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r
Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.
1568, 2004 Nr 102, poz.1055, Nr
116, poz.1203 ), i art. 128 ust. 2
pkt. 1 ustawy z dnia 26 listopada
1998r. o finansach publicznych
(Dz.U z 2003 r. Nr 15, poz. 148,
Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594,
Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz.
1611, Nr 189, poz. 1851, Dz. U 
z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 93,
poz. 890, Nr  121, poz. 1264, Nr
123, poz. 1291, Nr 210, poz.
2135 i Nr 273, poz. 2703 z 2005
r. Nr 14, poz. 414, Nr 64, poz.
565), Rada  Miejska Chojnowa
uchwala, co nastepuje: 

§ 1.
Dokonuje zmiany w bud¿ecie
Miasta Chojnowa na rok 2005
poprzez:
zwiŒkszenie dochod�w o kwotŒ
-  198.000 z‡

zwiŒkszenie wydatk�w o kwotŒ
-  198.000 z‡ 
zgodnie  z za‡„cznikiem Nr 1 i 2
do niniejszej uchwa‡y.

§ 2
Plan dochod�w po zmianach
wynosi   23.428.600 z‡
Plan wydatk�w po zmianach
wynosi  26.338.713 z‡
Plan przychod�w po zmianach
wynosi 3.430.113 z‡
Plan rozchod�w  po zmianach
wynosi   520.000 z‡ 
zgodnie z za‡„cznikiem Nr 1 
i Nr 2 do niniejszej uchwa‡y.

§ 3.
Wykonanie uchwa‡y powierza
siŒ Burmistrzowi Miasta Choj-
nowa.

§ 4.
Uchwa‡a wchodzi w ¿ycie 
z dniem podjŒcia i podlega roz-
plakatowaniu na tablicy og‡oszeæ
w UrzŒdzie Miejskim w Choj-
nowie i og‡oszeniu w � Gazecie
Chojnowskiej�.
Przewodnicz„cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Uchwa‡a  Nr XLVI/213/05  Rady Miejskiej Chojnowa
z  31 sierpnia  2005 r. w sprawie  zmiany w bud¿ecie

Miasta Chojnowa na rok 2005.



6 GAZETA CHOJNOWSKA  NR 17/609

TToo    jjuu¿¿    kkoonniieecc
Festyny, które odby³y siê w ostatni pi¹tek i niedzielê, to

jedne z ostatnich tegorocznego lata. Pierwszego dnia
niesamowit¹ uciechê mia³y dzieciaki, drugiego 
w plenerowej zabawie uczestniczy³y ca³e rodziny.

Dziœ prezentujemy Pañstwu fotoreporta¿ – w nastêp-
nym numerze opiszemy klimaty panuj¹ce na tych
dwóch plenerowych imprezach ¿egnaj¹cych
tegoroczne lato.
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Spacerkiem po dawnym Chojnowie - c. d.

Plac Zamkowy w Chojnowie 
Ruszamy w naszej wêdrówce po Chojnowie dalej.
Min¹wszy po prawej stronie kamienicê Schrama, docho-
dzimy do Placu Zamkowego. Nazwa tego placu zwi¹zana
jest z tym, ¿e przy nim znajduje siê chojnowski zamek. To
ten po prawej stronie. Po lewej natomiast znajduje siê
okaza³y budynek z ceg³y, nieotynkowany, to Urz¹d Miasta.
Ma tu swoj¹ siedzibê Rada Miejska i burmistrz Chojnowa.
Jest to nowy ratusz, który zosta³ wybudowany w latach
1878 – 1891. Na szczególn¹ uwagê w „nowym ratuszu”

zas³uguje wyposa¿enie sali obrad Rady Miejskiej, które nie
zmieni³o swojego wygl¹du od okresu poprzedzaj¹cego 
II wojnê œwiatow¹.
Miêdzy budynkiem Urzêdu Miasta a dawn¹ Szko³¹ Pod-
stawow¹ nr 2, zachowa³y siê fundamenty wie¿y z ³aŸni¹.
Jej budowê zleci³ w 1558 r. Fryderyk II. Podczas prac
archeologicznych zosta³y odkryte renesansowe kafle, które
wzbogaci³y zbiory chojnowskiego muzeum. „Stara Dwójka”,
to dawna szko³a podstawowa, któr¹ zamkniêto w 2002 r.
Ostatnim rokiem nauczania w tej szkole by³ rok szkolny
2001/2002.
Miêdzy „Star¹ Dwójk¹” a Muzeum Regionalnym znajduje
siê zrekonstruowana studnia zamkowa. 
Dawny zamek chojnowski pe³ni obecnie rolê Muzeum
Regionalnego. Tê funkcjê pe³ni od 1933 r. z przerw¹, gdy¿
po wojnie muzeum zosta³o ponownie reaktywowane
dopiero w 1959 r. Armata, która stoi przed wejœciem do
muzeum zosta³a wykonana w 1863 r. w Liege. 
Chojnowski zamek powsta³ na pocz¹tku II po³owy XIII w.
za panowania Henryka V Grubego. Pierwsza informacja 
o zamku pochodzi z 1329 r. Pod koniec XIV w. zamek sta³
siê siedzib¹ rodziny ksi¹¿êcej. Najpierw w³ada³ nim
Henryk IX, a nastêpnie jego syn Ruprecht.
Po¿ary, które czêsto nawiedza³y miasto, nie oszczêdza³y
równie¿ i zamku. W 1503 r. sp³onê³a znaczna czêœæ miasta
i zamek. Zniszczenia musia³y byæ ogromne, gdy¿ ksi¹¿ê
Fryderyk zwolni³ miasto od p³acenia podatku a¿ na 8 lat.
Król W³adys³aw Jagielloñczyk przed³u¿y³ ten okres na
jeszcze 6 lat. Nawet papie¿ Juliusz II zwolni³ mieszczan od
p³acenia powinnoœci na okres 6 lat, poza dziesiêcin¹.

Zamek zosta³ odbudowany. Prace musia³y byæ przeprowa-
dzone bardzo niestarannie, gdy¿ w lutym 1510 r. zawali³a
siê zamkowa wie¿a. Pod zwa³ami gruzu zginê³a ¿ona 
i dzieci burgrabiego Skoppa, którzy mieszkali w zamku.
Osob¹, która odegra³a wa¿n¹ rolê w historii zamku by³
Fryderyk II. Lubi³ wydawaæ pieni¹dze na prawo i lewo. To
w³aœnie jego popiersie znajduje siê nad wejœciem do
muzeum. Osob¹, która mu towarzyszy, jest jego ¿ona,
Katarzyna meklemburska. Twórc¹ tego renesansowego por-
talu by³ Franciszek Paar. Nie wszyscy wiedz¹, ¿e ten
wybitny architekt Piastów legnicko-brzeskich mieszka³ 
w Chojnowie w pobli¿u Bramy Legnickiej. Zwi¹za³ siê 
z Chojnowem za spraw¹ mieszkanki miasta, któr¹ poœlubi³
w 1549 r.
Wracaj¹c do Fryderyka II nale¿y nadmieniæ, ¿e dba³ o swój
wizerunek. Najlepiej o tym œwiadczy napis znajduj¹cy siê
na pó³kolistym tympanonie. 
„Za panowania szlachetnego Ferdynanda, z ³aski Bo¿ej
króla Rzymian, Wêgier, i Czechów etc., arcyksiêcia austri-
ackiego i najwy¿szego ksiêcia Œl¹skiego, naszego prze-
s³awnego w³adcy, zosta³a ta czêœæ zamku przez Jaœnie
Oœwieconego Pana Fryderyka M³odszego, ksiêcia œl¹skiego
na Legnicy, Brzegu etc. przebudowana w Roku Pañskim
1546 oraz powtórnie w Roku Pañskim 1547”.
W okresie wojny trzydziestoletniej zamek popad³ w ruinê.
Niemniej jednak w tym okresie, w obrêbie zabudowañ
zamku by³a zlokalizowana mennica ksi¹¿êca. Otwarto j¹ 
w marcu 1620 r. za spraw¹ Jerzego Rudolfa, ksiêcia leg-
nicko-brzesko-g³ogowskiego. Do wiosny 1621 r. by³a to
jedyna mennica w ca³ym ksiêstwie. Bito tu monety kraj-
carowe o nomina³ach 3, 12 i 24 krajcarów. Mennica
dzia³a³a najprawdopodobniej do pocz¹tków 1622 r.

W wieku XVIII, po po¿arach w 1762 i 1767 r., po³ud-
niowo-wschodnia czêœæ zamku zosta³a rozebrana, a pó³noc-
no-zachodnie obni¿one o jedn¹ kondygnacjê.
W 1831 r. zamek zosta³ odkupiony od w³adz królewskich
przez gminê miejsk¹. W póŸniejszym okresie pe³ni³
równie¿ funkcjê ratusza po zawaleniu siê w rynku starego
ratusza, a oddaniem do u¿ytku nowego.
Od 1959 r. zamek chojnowski pe³ni nieprzerwanie rolê
Muzeum Regionalnego w Chojnowie. 

Kolejny odcinek trasy pod has³em „Spacerkiem po Chojnowie” obrazuj¹cy nasze miasto, jakiego nie znamy.

Teksty cyklu s¹ wybranymi fragmentami przewodnika „Rowerem do Ÿróde³ Skory” autorstwa naszego redakcyjnego kolegi

Jerzego Kucharskiego.
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Od 19 do 22 sierpnia br. w Commentry we Francji goœci³a oficjalna delegacja Chojnowa. Powód tak

dalekiego wyjazdu by³ prosty - zyskiwaliœmy kolejne miasto partnerskie w zjednoczonej Europie.

Commentry - przyjaciele z Francji
Najliczniejsz¹ grupê chojnowskiej delegacji stanowi³o

Bractwo Rycerskie Grodu Chojnów. 17 osób, wyekwi-

powanych jak na bitwê pod Grunwaldem, nie jecha³o jednak

podbijaæ Francuzów (co najwy¿ej - francuskie serca) i zosta³o

zaproszonych jeszcze w ubieg³ym roku, kiedy z pierwsz¹ wizy-

t¹ w naszym mieœcie goœci³ mer Commentry, pan Jean-Louis

Gaby. Pokazy rycerskiego tañca i rzemios³a tak przypad³y mu

wówczas do gustu, i¿ postanowi³ uczyniæ z nich chojnowsk¹

wizytówkê. Delegacji dope³niali: burmistrz Jan Serkies i prze-

wodnicz¹cy Rady Miejskiej Tadeusz Bobyk oraz reprezentanci

podleg³ych samorz¹dowi placówek oœwiatowych i kulturalnych

- Dorota Pisarska (przedszkola), Beata Kornicka (szko³y podsta-

wowe), Ma³gorzata Potacza³a (gimnazja), Stanis³aw Horo-decki

(placówki kulturalne) i Zenon Chmielewski, odpowie-dzialny

za nasze muzyczne prezentacje dla Polonii. Nie jecha-liœmy tam

bowiem li tylko wycieczkowo. Krótki pobyt mia³ zaowocowaæ

konkretnymi rozwi¹zaniami dalszej wspó³pracy. Nie mog³o

oczywiœcie zabrakn¹æ t³umaczy. T¹ odpowiedzialn¹ funkcj¹

dzielili siê miêdzy sob¹: Halina RzeŸnik-Konopa 

i Henryk Hojczyk.

Wyjazd do Commentry to wynik zaproszenia strony

francuskiej, wiêc na gospodarzach spoczê³y koszty zakwa-

terowania i wy¿ywienia naszej gromadki. My, jako uczestnicy,

wnieœliœmy czêœciow¹ op³atê za przejazd, resztê pokry³

samorz¹d.

Jak to siê sta³o, ¿e dobry los zetkn¹³ ze sob¹ Chojnów i

Commentry? Zaczê³o siê od kontaktu pi³karzy naszej

“Chojnowianki” z m³odzie¿¹ z Francji i tu dobrym “duchem

sprawczym” okaza³ siê prezes Dolnoœl¹skiego Zwi¹zku Pi³ki

No¿nej Jerzy Koziñski. Potem by³a wspomniana ju¿ wizyta

Francuzów w Chojnowie, wreszcie - nasza rewizyta 

w Commentry i oficjalne podpisanie umowy o partnerstwie obu

miast.

Z Chojnowa wyjechaliœmy krótko przed pó³noc¹ 

18 sierpnia. O podró¿y wspominaæ nie warto - zamówiony 

w “Orbisie” autobus by³ tak ma³y, ¿e wojenny rynsztunek

naszych rycerzy wype³ni³ go szczelnie... Na miejsce dotarliœmy

19 sierpnia krótko przed 20.00. I od razu mi³e zaskoczenie -

przy zjeŸdzie z autostrady oczekiwali nas Henry i Christian -

dwu polonusów, dla których mo¿liwoœæ kontaktu z kimœ ze

“starego kraju” by³a tak cenna, ¿e nieprzerwanie spogl¹dali na

drogê ju¿ od godz. 15.00. ... Christian, zapalony i wierny kibic

polskiej reprezentacji, czeka³ na nas w bia³o-czerwonej koszulce

z or³em na piersi... To by³o pierwsze z serii wzruszeñ, jakich

doœwiadczyliœmy w Commentry.

Sama miejscowoœæ jeszcze w latach 60. ubieg³ego

wieku liczy³a, podobnie jak Chojnów, ok. 15 tys. miesz-

kañców. Commentry “uros³o” dziêki kopalni wêgla w XIX

stuleciu; wraz z jej kresem zaczê³o siê wyludniaæ. Dziœ liczy ok.

7-8 tys. mieszkañców. Spor¹ grupê stanowi Polonia. To

najczêœciej potomkowie górników, w wiêkszoœci urodzeni ju¿

we Francji lat 20. i 30. XX wieku. To, co ujmuje, to znajomoœæ

jêzyka polskiego. Wielu z nich jego znajomoœæ wynios³o 

z domu rodzinnego i pielêgnuje go niczym relikwiê. Z podzi-

wem s³ucha³em jêzyka, w którym nie ma “brudów”, czyli tak

wszechobecnych w naszym ¿yciu wulgaryzmów. Có¿ - dla nich

jêzyk polski to “sacrum”, dla nas, niestety, “profanum”... O

swoistej “polskoœci” tej przestrzeni przekona³a mnie wizyta na

miejscowym cmentarzu. Nagrobków ze znajomo brzmi¹cymi

nazwiskami jest tam naprawdê sporo.

Ciekawostk¹ nekropolii jest grób pierwszego na œwiecie

deputowanego-socjalisty, na którym wyryto jego maksymê:

“Niech ¿yje komunizm”... Có¿, mia³ szczêœcie, ¿e nie zazna³

“uroków” tego systemu i móg³ wierzyæ w utopiê powszechnej

szczêœliwoœci...

W sobotê 20 sierpnia od rana pracowaliœmy w grupach

roboczych, prezentuj¹c na przemian te sfery dzia³añ, 

w których moglibyœmy rozwijaæ wspó³pracê. Sport, wymiana

kulturalna dzieci i m³odzie¿y, prezentacje chojnowskich twór-

ców we Francji - to tylko czêœæ pomys³ów, nad którymi dysku-

towaliœmy. O godzinie 11.00 w ratuszu rozpoczê³a siê oficjalna

uroczystoœæ podpisania aktu partnerstwa. Mer Jean-Louis Gaby,

burmistrz Jan Serkies i przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk, po krótkich wyst¹pieniach, zasiedli do sto³u,

by formalnoœciom uczyniæ zadoœæ. 

Mówi¹c o partnerstwie nie mo¿na te¿ pomin¹æ Anne

Wozniak-Saporte. Urodzona w polskiej rodzinie w Commentry
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jest pani Anna wiceprezesem Rady Polonii Francuskiej i kolej-

nym “dobrym duchem” naszego partnerstwa. Jej zas³ugi dla

krzewienia dobrych stosunków pomiêdzy obu narodami

dostrzeg³ i doceni³ w tym roku prezydent Aleksander Kwaœ-

niewski, honoruj¹c j¹ w Belwederze medalem.

Po czêœci oficjalnej by³a okazja do rozmów z licznie przyby³¹

Poloni¹, by³y te¿ “odpomniane” piosenki: “Przybyli u³ani pod

okienko”, “G³êboka studzienka” i œpiewane hymny obu naro-

dów. Francuzów zaskoczy³ pan Henryk Hojczyk, który piêknie

odœpiewa³ “Marsyliankê” (“Do szko³y chodzi³em przecie¿, co

prawda dawno temu, ale we Francji. Nie mog³em tego nie

znaæ” - t³umaczy³ potem zaskoczonym gospodarzom).

Sobotnie popo³udnie up³ynê³o nam znowu na roz-

mowach o kierunkach wspó³pracy. Tym razem spotkaliœmy siê

w bibliotece miejskiej, pe³ni¹cej jednoczeœnie funkcjê multime-

dialnego centrum, sal wystawowych i namiastki muzeum, 

w którym specjaln¹ ekspozycjê poœwiêcono wywodz¹cemu siê

z Commentry cz³onkowi Akademii Francuskiej Emile Male.

Wieczorem podziwialiœmy wystêpy zespo³ów zapro-szonych 

z ca³ej niemal Europy na Dni Commentry. Mêskiej czêœci

naszej delegacji podoba³y siê majoretki ze S³owacji, ale

oklaskiwaliœmy te¿ gor¹co orkiestrê “Szalonych muzyków” 

z Francji czy równie liczn¹ grupê z Belgii. Na trotuarach mias-

ta prezentowali siê W³osi, wspania³e ewolucje wykonywali

ucharakteryzowani na pocz¹tek XX wieku cykliœci, a w sali

teatralnej ratusza w dudni¹cym rytmie bêbnów tancerze 

z Kamerunu wprowadzali wszystkich w tajemniczy dla

Europejczyka œwiat Afryki. W tym gronie by³o te¿ oczywiœcie

nasze Bractwo Rycerskie, które na scenie i ulicach Commentry

przyci¹ga³o uwagê mieszkañców kunsztem rycerskiego

rzemios³a czy urod¹ i tañcami dam dworu.

W niedzielê uczestniczyliœmy we Mszy œw., której

przewodniczy³ ciemnoskóry kap³an (za odœpiewan¹ “Barkê”

nagrodzono nas oklaskami), podziwialiœmy wystêpy w Rynku,

rozmawialiœmy z Poloni¹... W poniedzia³ek gospodarze zorga-

nizowali nam wyjazd do Clearmont Ferrand - stolicy regionu.

Wspinaczka we mgle na wulkan, którego masywna bry³a góru-

je nad miastem czy wizyta w niezwyk³ej katedrze, której

pocz¹tki siêgaj¹ V wieku (!) pozostan¹ chyba na zawsze 

w pamiêci jako niezwyk³e zdarzenie. Wieczorem w

Commentry podziwialiœmy jeszcze pó³godzinny pokaz

sztucznych ogni (có¿ - oni maj¹ do dyspozycji na obchody Dni

Commentry 40 tys. euro...) i jedliœmy po¿egnaln¹ kolacjê 

w l`Agora - oryginalnej architektonicznie (kszta³tem ma przy-

pominaæ wêglow¹ ha³dê - wyraz pamiêci o przesz³oœci miasta)

olbrzymiej sali widowiskowej, zdolnej pomieœciæ 800 osób.

Rano we wtorek wyje¿d¿aliœmy z powrotem.

To, co pozostanie na zawsze w pamiêci, to niezwyk³a

serdecznoœæ i ¿yczliwoœæ, z jak¹ nas podejmowano, a jed-

noczeœnie bliski s³owiañskiej duszy luz, który sprawia³, ¿e

czuliœmy siê w Commentry jak w domu. Z ca³¹ pewnoœci¹ by³a

to zas³uga mera Jean-Louisa Gaby, Anne Wozniak-Saporte,

Stephanie Escure i wielu, wielu innych francuskich przyjació³,

którzy zajmowali siê nasz¹ chojnowsk¹ grup¹ z ca³ym od-

daniem. Masê ciep³ych s³ów nale¿y te¿ wypowiedzieæ pod

adresem Polonii. Bez jej udzia³u, serdecznoœci i zaanga¿owania

ten wyjazd z pewnoœci¹ mia³by inny smak. Henry Zgliniecki,

Christian - to tylko kilka imion i nazwisk, które zapad³y mi 

w pamiêæ, a przecie¿ mi³ych gospodarzy by³o znacznie wiêcej.

Wszystkim im z serca p³yn¹ce, w imieniu ca³ej naszej grupy -

dziêkujemy!

Stanis³aw Horodecki

Commentry - przyjaciele z Francji -c.d. ze str. 8



O tym jak bardzo op³aca siê znajomoœæ

jêzyków i przywi¹zywanie wagi do wyni-

ków w nauce przekona³y siê dwie uczen-

nice chojnowskiego ogólniaka, które

w³aœnie za dobre oceny i niez³¹ znajomoœæ

j. niemiec-kiego zosta³y wytypowane na

dwutygodniowy wyjazd do Niemiec.

Dieter Schroeder – Honorowy Obywatel

Miasta Chojnowa ju¿ po raz drugi zaprosi³

do siebie mieszkanki Chojnowa funduj¹c

im wakacje z wieloma atrakcjami.

W ubieg³ym roku goœæmi pana Dietera

by³a Justyna Grel i Martyna Malinowska. 

W tym roku do Egelsbach pojecha³a Ma³-

gorzata Szklarska i Aleksandra Halikow-

ska.

- To by³y niezapomniane wakacje –

twierdz¹ zgodnie dziewczêta. – Ka¿dy 

z czternastu dni by³ zaplanowany od rana

do póŸnych godzin wieczornych. O nudzie

nie mog³o byæ mowy – wycieczki, zajêcia

sportowe, spotkania z mieszkañcami

Egelsbach i niemieck¹ m³odzie¿¹, przelot

samolotem – to tylko cz¹stka tego czego

doœwiadczy³yœmy w goœcinnych progach

Pañstwa Schroeder.

Chojnowianki pozna³y Frankfurt nad

Menem, odwiedzi³y uniwersyteckie miasto

i zamek w Heidelberg oraz winnice 

w Rudesheim, goœci³y te¿ w Dormstadt.

Gra³y w golfa, grillowa³y, za¿ywa³y k¹pieli

w egelsbachskim basenie.

- By³o naprawdê wspaniale. Nasi gospo-

darze dbali nie tylko o atrakcje, ale tak¿e 

o to byœmy siê czu³y jak u siebie w domu. 

I tak by³o. Pañstwo Schroeder traktowali

nas jak rodzinê, byli dla nas bardzo ser-

deczni i goœcinni. Jesteœmy im zobowi¹zane

i mamy nadziejê, ¿e bêdziemy mia³y okazjê

jeszcze raz im osobiœcie podziêkowaæ i od-

wdziêczyæ siê nasz¹ polsk¹ goœcinnoœci¹. 

Ma³gosia i Ola z sympati¹ wspominaj¹

spotkania z rówieœnikami, którzy, jak siê

okaza³o, o Polsce wiedz¹ niewiele, a chcie-

liby wiedzieæ du¿o. Tematem rozmów

g³ównie by³a szko³a, nauczyciele, program

nauczania, sposoby spêdzania wolnego

czasu.

- Pierwsze konwersacje by³y nieco zdystan-

sowane, czu³yœmy pewn¹ blokadê, nie

mia³yœmy odwagi wypowiadaæ siê w obcym

jêzyku, ale nie trwa³o to d³ugo. Z ka¿d¹

minut¹ nabiera³yœmy pewnoœci siebie, 

a nieliczne braki s³ownikowe nadrabia³yœ-

my gestykulacj¹. Goszcz¹c w jednej 

ze szkó³ uderzy³y nas relacje miêdzy ucz-

niami a nauczycielami. S¹ zdecydowanie

luŸniejsze i bardziej partnerskie, jak 

w szko³ach polskich. Lekcje prowadzone s¹

raczej w formie dyskusji, a nie wyk³adów,

ka¿dy otwarcie mo¿e wyraziæ swoje zdanie,

nie zgodziæ siê z nauczycielem, wy³o¿yæ

swoje racje.

Wizyta w Egelsbach by³a nie tylko waka-

cyjnym wypoczynkiem, ale z pewnoœci¹

tak¿e edukacyjn¹ wypraw¹ do jednego 

z krajów naszej europejskiej wpólnoty.

Nawi¹zane przyjaŸnie maj¹ szansê byæ

kontynuowane - Egelsbach jest bowiem od

tego roku miastem partnerskim Chojnowa 

i spotkania m.in. z m³odzie¿¹ obu miast

bêd¹ wkrótce czêstym zjawiskiem.

eg

Nabór do zespo³u tanecznego
KARAMBOL

*Lubisz tañczyæ

*Masz poczucie rytmu 

*Masz 6 – 12 lat

- przyjdŸ z rodzicem 6 lub 8 wrzeœnia
o godz. 16.30 – sala MDK
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/

Je�li 
masz 11-15 lat

lubisz wystŒpowa� na scenie

chcesz siŒ �wietnie bawi�, 
      pozna� nowych ludzi

:

                 to przyjd� 

     15 wrze�nia 
o godz.  - sala MDK 16.30

Wakacje na zaproszenie
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Miejska Biblioteka Publiczna w Chojnowie
Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y, Dzia³ dla Doros³ych - ul. Œciegiennego 4, tel. 818-83-46;

Filia nr 1 - ul. Sikorskiego 12,tel. 818-65-93

30.IX.-1.X.2005-godz.18.00 

GWIEZDNE WOJNY- EPI-

ZOD III -WOJNA SITHÓW

Bilety: 12 z³

Re¿. i scen.-George Lucas,

muz.:John Williams

Obsada:Ewan McGregor, Nata-

lie Portman, Hayden Christen-

sen, Ian McDiarmid, Samuel L.

Jackson, Christopher lee

W III czêœci "Gwiezdnych

wojen" Anakin Skywalker po-

dejmie decyzjê, która dramaty-

cznie zawa¿y na losie nie tylko

jego samego, ale i ca³ej galakty-

ki. Anakin staje przed ostatecz-

nym wyborem i ulega zgubne-

mu wp³ywowi ciemnej strony

mocy. Przywdziewa czarn¹

zbrojê i maskê, które sta³y siê

legend¹. Po 30 latach oczekiwa-

nia widzowie stan¹ siê œwiadka-

mi narodzin Dartha Madera. 

W chwili, gdy rozpoczyna siê

akcja "Zemsty Sithów", ca³¹

galaktyk¹ wstrz¹saj¹ ostatnie

bitwy katastrofalnej Wojny Klo-

nów. Jedna z nich toczy siê na

niebie nad miastem-planet¹

Coruscant, kwater¹ g³ówn¹

w³adz upadaj¹cej Republiki i ry-

cerzy Jedi. Kanclerz Palpatine

zosta³ uprowadzony przez de-

monicznego genera³a Grievou-

sa, przywódcê armii droidów -

zmechanizowanych szturmow-

ców sojuszu Separatystów. Obi-

Wan Kenobi (Ewan McGregor)

i Anakin Skywalker (Hayden

Christensen) podejmuj¹ œmia³¹

próbê odbicia porwanego kan-

clerza i zniszczenia Grievousa...

23 i 24 IX 2005-godz.18.00 

SIN CITY ( Miasto Grzechu)

Bilety: 12 z³

USA, thiller od 18 lat.

Re¿. i scen.; Robert Rodriguez,

Frank Miller

Obsada: Mickey Rourke, Bruce

Willis, Clive Owen, Elijah

Wood, Jessica Alba...

Ekranizacja jednego z najs³yn-

niejszych komiksów autorstwa

mistrza gatunku Franka Milera.

Wielow¹tkowa historia rozgry-

waj¹ca siê w najbardziej piekiel-

nym miejscu na ziemi, opano-

wanym przez zbrodnie i ko-

rupcjê Mieœcie Grzechu.

Wszystko zaczyna siê od tego,

¿e jeden z najtwardszych zabi-

jaków w mieœcie Marv posta-

nawia odnaleŸæ mordercê swojej

ostatniej partnerki...

MMIIEEJJSSKKII     DDOOMM    KKUULLTTUURRYY
ul. Ma³achowskiego 5, tel. 818-86-21

- KINO -

Muzeum Regionalne w Chojnowie

serdecznie zaprasza na wystawê pn.

PRZEGL•D CHOJNOWSKIEJ

PLASTYKI

Czynne od œrody do pi¹tku  

w godz. 8.00 - 16.00

w soboty i niedziele 

od 11.00 - 16.00,

w soboty wstêp bezp³atny.

Muzeum Regionalne w Chojnowie

KATYÑ W POEZJI

Zapraszamy na spotkanie autor-

skie z poetk¹ Alicj¹ Patey-Gra-

bowsk¹, która m.in. opracowa³a

antologiê wierszy o tematyce

katyñskiej. Spotkanie to, organi-

zowane wspólnie z Ko³em Zwi¹-

zku Sybiraków i Gimnazjum nr

2 w Chojnowie w ramach

tegorocz-nych obchodów Dnia

Sybiraka, odbêdzie siê 21 wrzeœ-

nia o godz. 11.00 w bibliotece

przy ul. Œcie-giennego 4.

BIBLIOTECZNE NOWOŒCI

Oddzia³ dla Dzieci i M³odzie¿y:

Marta Borowska - „PRZEWOD-

NIK PO LEGENDACH POLS-

KICH”

Ksi¹¿ka ta jest nie tylko zbiorem

legend, ludowych podañ i histo-

rycznych opowieœci. Jest równie¿,

a mo¿e przede wszystkim, prakty-

cznym przewodnikiem po polskich

miastach, miasteczkach i wsiach.

Ka¿dy region Polski, ka¿da miejs-

cowoœæ ma przecie¿ swoj¹ niepow-

tarzaln¹ historiê. Czasem pe³n¹

b³êdnych rycerzy i m¹drych w³ad-

ców, innym razem czarownic, rusa-

³ek i diabelskich sztuczek. 

Opowieœci te, choæ pe³ne fantazji 

i czarów, ró¿ni¹ siê jednak od

bajek i mitów. Zawieraj¹ w sobie

ziarno prawdy, odwo³uj¹ siê do

faktów i realiów zlokalizowanych

czasowo i geograficznie.

Brian Williams - „CUDA ŒWIA-

TA”(seria: Najwiêksze, Najs³yn-

niejsze, Najciekawsze) 

Wiele zdumiewaj¹cych informacji

na temat olbrzymich zamków, pe³-

nych przepychu pa³aców, a tak¿e

tajemniczych piramid, œwi¹tyñ 

i grobowców. Doskona³e fotografie

i rysunki sprawiaj¹, ¿e ten niesa-

mowity obraz otaczaj¹cego œwiata

staje siê bliski i wyrazisty. 

Dzia³ dla Doros³ych:

Bardzo interesuj¹ce pozycje

dotycz¹ce zagadnieñ spo³eczno-

politycznych: Dobrochna Dabert

- „MOWA KONTROLOWANA:

szkice o jêzyku publicznym 

w Polsce po 1989 roku”

W zamieszczonych szkicach autor-

ka opisuje kilka wariantów jêzyka

publicznego. Dziêki temu mo¿na

zaobserwowaæ, jak bardzo z³o¿o-

nym - mentalnie, spo³ecznie, poli-

tycznie i historycznie - procesem

jest polska transformacja widziana

od strony jêzyka publicznego.

Maria Jarosz - „W£ADZA,

PRZYWILEJE, KORUPCJA”

Pierwsza kompleksowa (fakty, opi-

nie, postawy i zachowania) analiza

gorszej strony polskiej rzeczywis-

toœci… Maria Jarosz - socjolog,

profesor zwyczajny w Instytucie

Studiów Politycznych PAN -jest

autork¹ i redaktorem 25 ksi¹¿ek 

i 300 artyku³ów, opublikowanych

zarówno w Polsce, jak i za granic¹.

Udostêpniana w czytelni.

„S£OWNIK SPO£ECZNY” pod

red. Bogdana Szlachty

Zawiera oko³o 130 hase³ poœwiê-

conych g³ównym zagadnieniom

najwa¿niejszych dziedzin szeroko

rozumianych nauk spo³ecznych:

filozofii politycznej, socjologii,

prawa, ekonomii, etyki spo³ecznej 

i katolickiej nauki spo³ecznej, 

a tak¿e metodologii nauk spo³ecz-

nych, zarz¹dzania, psychologii

spo³ecznej i pedagogiki. Has³a od-

biegaj¹ od klasycznych ujêæ ency-

klopedycznych: nie s¹ to krótkie,

„informacyjne” artyku³y, ale ob-

szerne eseje autorskie. 

Udostêpniana w czytelni.
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DOMY MIESZKANIA LOKALE

Sprzedam dom przy ul. Ko³³¹taja 

w zabudowie bliŸniaczej o pow. 

128 m2, 4 pokoje, ³azienka+wc, 

2 korytarze, ogród 12 arów, cena do

uzgodnienia. Wiadomoœæ: 

tel. (076) 818-89-49 po godz. 18.

Sprzedam poniemiecki dom miesz-

kalny z zabudowaniami oraz dzia³kê

ok. 2,0ha na wzgórzu, piêkne widoki,

w miejscowoœci Radziechów, cena

45 tys z³ (do uzgodnienia).

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-86-13 po

godz. 17. lub 0604-795-402.

Sprzedam dom piêtrowy na osiedlu

Wyspiañskiego w Chojnowie o pow.

200 m2 na dzia³ce 475 m2, po

remoncie, ogrzewanie kominkowe

+gazowe, do zamieszkania, gara¿

wolnostoj¹cy – pilne. 

Wiadomoœæ: tel. 0601-585-894.

Okazja – komfortowy dom wolno-

stoj¹cy dwupiêtrowy, podpiwni-

czony, salon, 2 ³azienki, 5 pokoi,

kuchnia, jadalnia z kominkiem,

ogrzewanie gazowe i na drzewo,

dzia³ka 650 m2, cena 375 tys. z³.

Wiadomoœæ: tel. (076) 818-10-97.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,

z wyposa¿eniem kuchni, wymienione

okna, drewniane pod³ogi, kuchnia

po³¹czona z pokojem, 65 m2, 

ul. £okietka. Wiadomoœæ: 

tel. 818-62-34 lub 0663-024-170.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe

bezczynszowe, o pow. 97 m2 z ogro-

dem. Wiadomoœæ: 

tel. 0600-403-757 po godz. 15.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,

wysoki parter, s³oneczne, o pow. 

128 m2. Wiadomoœæ: 

tel. 0600-403-757 po godz. 18.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe

– spó³dzielcze, o pow. 50 m2, IIIp., 

2 pokoje, kuchnia, ³azienka, przed-

pokój, balkon. 

Wiadomoœæ: tel. (094) 354-80-78 po

godz. 20 lub tel. kom. 0507-980-353.

Sprzedam mieszkanie o pow. 65 m2,

Ip., ul. £okietka 7d/4, Chojnów,

wysoki standard. 

Wiadomoœæ: tel. 818-60-38 po godz.

21 lub 0602-118-526.

Sprzedam mieszkanie w³asnoœciowe,

Ip. suche, s³oneczne, bezczynszowe,

2 pokoje, kuchnia, jadalnia, ³azienka,

wc, piec kaflowy, nowe okna, pow.

56,90 m2, cena ok. 900 z³/m2.

Wiadomoœæ: tel. 0606-601-959.

Mieszkanie w³asnoœciowe o pow. 

54 m2, 3 pokoje w Chojnowie sprze-

dam lub zamieniê na mniejsze 

w Lubinie. 

Wiadomoœæ: tel. 0601-703-768. 

Kupiê mieszkanie w starym budow-

nictwie na Ip., w okolicach parku lub

na ul. D¹browskiego. Wiadomoœæ:

tel. 818-66-97 lub 0607-854-251.

Kupiê mieszkanie 3.pokojowe, Ip., 

w nowym budownictwie o wysokim

standardzie. Wiadomoœæ: 

tel. 818-81-94 lub 0887-229-836.

Zamieniê kawalerkê po generalnym

remoncie w kamienicy, niski czynsz,

³adna i spokojna okolica, Ip., na

wiêksze, mo¿e byæ do remontu, do

90 m2. Wiadomoœæ: tel. 819-15-76

lub 0505-82-22-49.

Zamieniê kawalerkê 28 m2, parter 

w bloku, po generalnym remoncie na

wiêksze, mo¿e byæ w starym budow-

nictwie z dop³at¹, sp³acê zad³u¿enie,

itp. – pilne. Wiadomoœæ: 

tel. 0880-058-222 lub 0693-787-048.

Zamieniê mieszkanie w³asnoœciowe

1.pokojowe, o pow. 40 m2, po

remoncie, z wygodami, IIp., dobrze

usytuowane, na wiêksze, mo¿e byæ

komunalne. 

Wiadomoœæ: tel. 819-75-51.

Do wynajêcia od wrzeœnia 3 pokoje

we Wroc³awiu na ul. Kwiskiej –

rozk³adowe, umeblowane, internet.

Wiadomoœæ: 

tel. 818-72-37 lub 0503-330-942. 

Poszukujê do wynajêcia pomiesz-

czenia w centrum Chojnowa o pow.

25-50 m2 na dzia³alnoœæ us³ugowo-

handlow¹. 

Wiadomoœæ: tel. 0660-050-000.

US£UGI

Nauczyciel udzieli korepetycji 

z matematyki, chemii, fizyki i infor-

matyki.

Kilkuletnie doœwiadczenie, nowa

matura (100% zdawalnoœci), mo¿li-

woœæ pracy z grup¹, dojazd do domu

ucznia, cena 25 z³/60 min.

Wiadomoœæ: tel. 0694-242-029.

PRACA

Potrzebne 2 osoby do pracy we

W³oszech do baru – w³aœciciel Polak.

Wiadomoœæ: 

tel. 00-39-39-30-14-15-42.

Pilnie poszukujê stolarzy z doœwiad-

czeniem do pracy w Grecji.

Wiadomoœæ: tel. 0030-697-839-1009.

Poszukujê pracownika (wykszta³ce-

nie techniczne, œrednie, wy¿sze), ze

znajomoœci¹ zagadnieñ odlewnictwa

i znajomoœci¹ j. niemieckiego. Praca

na terenie Polski, zatrudnienie w fir-

mie niemieckiej. 

Wiadomoœæ: tel. 0509-945-042.

OG£OSZENIA  DROBNE



INNE

Sprzedam dzia³ki budowlane po³o-

¿one w po³udniowej czêœci miasta

miêdzy ulicami: Asnyka i Z³otoryj-

sk¹ o pow. od 844 m2 do 1333 m2.

Wiadomoœæ: tel. 0608-330-379.

Dzia³ka budowlana 7a, okolica ul.

Wyspiañskiego. 

Wiadomoœæ: tel. (077) 465-33-57.

Sprzedam pole ko³o Chojnowa,

300m, 3,3a klasa, 5,70 ha, od wia-

duktu w kierunku Lubina.

Wiadomoœæ: tel. 818-87-02.

Sprzedam pole na dzia³ki budowlane

na trasie Konradówka – Go³aczów,

zaraz za szko³¹. 

Wiadomoœæ: tel. 818-87-02.

Sprzedam gara¿ wolnostoj¹cy przy

ul. Koœciuszki 4 (w podwórku).

Wiadomoœæ: 

tel. 818-71-61 po godz. 14.

Sprzedam kombajn Posejdon.

Wiadomoœæ: tel. 818-87-02.
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OG£OSZENIA

DROBNE

Najtañszy przewóz osób 

- wesela, przysiêgi, wycieczki.

Bus 8.osobowy

Tel. 0606-885-178 lub (076) 817-75-26.

FFFF iiii rrrrmmmmaaaa    """"AAAASSSSEEEENNNN""""

Kredyty hipoteczne do 30 lat,

oprocentowania od 1,75%
- na sp³atê wszystkich zaci¹gniêtych 

kredytów i zad³u¿eñ w ZUS, US, zajêcia 

komornicze, windykacja,

- na wykup mieszkania ze spó³dzielni 

mieszkaniowej,
- na budowê i rozbudowê domu,

- na zakup mieszkania na rynku pierwotnym 

lub wtórnym,

- kredyt dla klientów ze z³¹ histori¹ w BIK 

lub znajduj¹cych siê na "Czarnej liœcie".

Kredyty gotówkowe do 20.000 z³.

BANKOWE KREDYTY -

HIPOTECZNE - GOTÓWKOWE

Doradca Bankowo-Finansowy 
Lubin, ul. Odrodzenia 26 pok. 3 (by³y

US) TEL.076/ 844-39-25,  841-53-66

"CALLA"
Ryszard  Szymañski

OFERUJEMY:

Pe³ny zakres us³ug pogrzebowych
Chojnów cmentarz tel. 8196-353

(ca³odobowy)
Chojnów ul. Rynek tel. 8197-516 

(ca³odobowy)
Gromadka ul. Lubiñska 2 tel. 8172-510

(ca³odobowy)

TTTTEEEELLLLEEEEFFFFOOOONNNN    DDDDYYYY ¯̄̄̄UUUURRRRNNNNYYYY
CCCCAAAA££££OOOODDDDOOOOBBBBOOOOWWWWYYYY

0000666600006666--777777779999-- 111177772222 ,,,,     8888111188887777-- 111177776666

Szko³a Podstawowa nr 3
im. Marii Konopnickiej w Chojnowie

ul. Koœciuszki 30, tel. (076) 81 88 543

sprzeda 2 piece centralnego ogrzewania
typ ECA 4 z pe³nym uzbrojeniem, 

sk³adane z elementów.

Oferty nale¿y sk³adaæ w sekretariacie szko³y.

Ksiêgarnia Alfa 

- Halina Chyb

zawiadamia, 

¿e od dnia 20.08.05 r.

bêd¹ w sprzeda¿y

dewocjonalia.

Serdecznie zapraszamy.WWyjazdy yjazdy na basenna basen
Zapisy i informacje 

Szko³a Podstawowa Nr 4 w Chojnowie (p.  R. Kopacki)
Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie (p. M. Cieœla)

- nauka i doskonalenie p³ywania
- gimnastyka korekcyjna w wodzie
- zajêcia rekreacyjne, gry i zabawy

Zajêcia dostêpne s¹ dla wszystkich 
chêtnych z terenu miasta i gminy Chojnów.
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Zarz¹dzenie Nr 87/2005 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 31 sierpnia 2005 r.

w sprawie powo³ania obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 25 wrzeœnia 2005 r.

Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z póŸn. zm.) zarz¹dzam, co nastêpuje:

§ 1

Powo³uje siê 7 obwodowych komisji wyborczych w Chojnowie, których sk³ad okreœla za³¹cznik do niniejszego zarz¹dzenia.

§ 2

Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia i podlega podaniu do publicznej wiadomoœci poprzez og³oszenie w "Gazecie Chojnowskiej",

wywieszeniu na tablicy og³oszeñ w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie oraz w siedzibie danej obwodowej komisji 

wyborczej.
Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

1. Obwodowa komisja wyborcza Nr 1 

1. Bogus³awa Kowalczyk - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

2. Zdzis³aw Karpiak     - KW Socjaldemokracji Polskiej

3. Krzysztof Dudek - KW Centrum

4. Danuta Miller             - KW Liga Polskich Rodzin

5. Kacper Ruta                - KW Partii Demokratycznej-demokraci.pl

6. Henryk Iwanicki - KW Platforma Obywatelska RP

7. Czes³aw Jakubowski   - KW Samoobrona RP

8. Janina Aleksander - KW Dom Ojczysty

9. Zbigniew Trawka - KW Narodowego Odrodzenia Polski

10. El¿bieta Cichocka     - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

11. Barbara Kuta - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza

2. Obwodowa komisja wyborcza Nr 2 

1. Patryk Walasek - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 

2. Krzysztof Karpiak - KW Socjaldemokracji Polskiej 

3. Wiktoria Karpiak - KW Centrum 

4. Monika Kosiorowska  - KW Liga Polskich Rodzin 

5. Kazimiera Czmil - KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

6. Ma³gorzata ¯uber - KW Partii Demokratycznej-demokraci.pl 

7. Andrzej Piwowarczyk - KW Platforma Obywatelska RP 

8. Zofia Bernasiewicz - KW Dom Ojczysty 

9. Alicja Oleksiewicz - KW Narodowego Odrodzenia Polski 

10. Julian Skowron - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ 

11. Jadwiga Malik - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza

3. Obwodowa komisja wyborcza Nr 3 

1. Agata Mohyluk - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

2. Bo¿ena Karpiak - KW Socjaldemokracji Polskiej

3. Ma³gorzata Karpiak     - KW Centrum

4. Teresa Miller - KW Liga Polskich Rodzin

5. Alina Wierzbicka - KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

6. Kornel Pawlak - KW Partii Demokratycznej-demokraci.pl

7. Mariusz Szewczyk - KW Platforma Obywatelska RP

8. Beata Ni¿yñska - KW Samoobrona RP

9. El¿bieta Oleksiewicz   - KW Narodowego Odrodzenia Polski

10. Joanna Pud³o - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

11. Teresa Marciniszyn- pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza

4. Obwodowa komisja wyborcza Nr 4 

1. Monika Gul - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej

2. Ewelina Karpiak - - KW Socjaldemokracji Polskiej

3. Zofia Kaczorowska - KW Centrum

4. Józef Chudzik - KW Liga Polskich Rodzin

5. Genowefa Szuszkiewicz - KW Polskiego Stronnictwa Ludowego

6. Jan Denisiak - KW Partii Demokratycznej-demokraci.pl

7. £ucja Iwanicka - KW Platforma Obywatelska RP

8. Dominika Demiañczuk - KW Samoobrona RP

9. Anna Bernasiewicz - KW Dom Ojczysty

10. Urszula Skowron - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ

11. Ewa Szlêk- pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza

5. Obwodowa komisja wyborcza Nr 5 

1. Iwona Gruszka - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 

2. Mateusz Pamu³a - KW Socjaldemokracji Polskiej 

3. Przemys³aw P³omiñski - KW Centrum 

4. Anna Konarska - KW Liga Polskich Rodzin 

5. Kinga Horodecka - KW Partii Demokratycznej-demokraci.pl 

6. Stefania Kilkus - KW Platforma Obywatelska RP

7. Ewa R¹bkowska - KW Samoobrona RP 

8. Kazimiera Laskowska - KW Dom Ojczysty 

9. Tomasz Rej - KW Narodowego Odrodzenia Polski 

10. Maciej Ko³odziejczyk - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ 

11.Margareta Krzeœniowska- pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza

6. Obwodowa komisja wyborcza Nr 6 

1. Bartosz Podhorodecki    - KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 

2. Edward Szczepanowski - KW Socjaldemokracji Polskiej 

3. Maria Chuda - KW Liga Polskich Rodzin 

4. Zdzis³aw Szymaszek - KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 

5. Ewa Mras - KW Partii Demokratycznej-demokraci.pl 

6. Józef Kulas - KW Platforma Obywatelska RP 

7. Czes³aw Demiañczuk   - KW Samoobrona RP 

8. Aleksander Bernasiewicz - KW Dom Ojczysty 

9. Monika Lekka - KW Narodowego Odrodzenia Polski 

10. Marta Krakowska - KW Prawo i Sprawiedliwoœæ 

11. Ma³gorzata Nowakowska - pracownik samorz¹dowy wskazany przez Burmistrza

7. Obwodowa komisja wyborcza Nr 7 

1. Marta Pi¹tek - K W Sojusz Lewicy Demokratycznej 

2. Ma³gorzata Szczepanowska - KW Socjaldemokracji Polskiej 

3. Anna Paliñska - KW Liga Polskich Rodzin 

4. Leon Jasiñski - KW Polskiego Stronnictwa Ludowego 

5. El¿bieta Pawlak - KW Partii Demokratycznej-demokraci.pl 

6. Ewelina Iwanicka-Sankiewicz- KW Platforma Obywatelska RP

7. £ucja Rewaj - KW Samoobrona RP 

8. Barbara Olszówka - KW Dom Ojczysty 

9. Lidia Trawka - KW Narodowego Odrodzenia Polski

10. Grzegorz Ko³odziejczyk KW Prawo i Sprawiedliwoœæ 

11. Renata Bisiorek - pracownik wskazany przez Dolnoœl¹ski Oœrodek   

Pielêgnacyjny "Niebieski Parasol" w Chojnowie

2255  wwrrzzeeœœnniiaa  -  wwyybboorryy  ddoo  SSeejjmmuu

Sk³ady Obwodowych Komisji Wyborczych w Chojnowie
(skrót KW oznacza Komitet Wyborczy)
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INFORMACJA Burmistrza Miasta Chojnowa  z dnia 16 sierpnia 2005 r.

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia  2001 r. - Ordynacja wyborcza do

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r., Nr

46, poz. 499 z póŸn. zm.) podaje siê do publicznej wiadomoœci informacjê o numerach i grani-

cach obwodów g³osowania oraz o siedzibach obwodowych komisji wyborczych dla

przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Polskiej zarz¹dzonych na dzieñ 25 wrzeœnia 2005 r.

G³osowanie odbêdzie siê w lokalach wyborczych w dniu 25 wrzeœnia 2005 r. 

od godz. 6.00 do godz. 20.00. 

Lokal siedziby obwodowej komisji wyborczej Nr 5 w Przedszkolu Miejskim Nr 3 

w Chojnowie przy ul. Krasickiego 1 przystosowany jest dla wyborców niepe³nosprawnych.

Informujemy, ¿e nast¹pi³a zmiana siedziby obwodowej komisji wyborczej nr 2 z dotych-

czasowej w Œwietlicy Szko³y Podstawowej nr 3 w Chojnowie przy ul. Witosa 32 na Szko³ê

Podstawow¹ nr 3 w Chojnowie przy ul. Koœciuszki 30.

25  wrzeœnia  -  wybory  do  Sejmu
Uchwa³a Nr XLVI/214/05

Rady Miejskiej Chojnowa

z 31 sierpnia 2005r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c, art.58

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie

gminnym (Dz.U. z  2001r. Nr 142, poz.1591)

oraz art. 48 ust.1, pkt.2 ustawy z dnia 26 listo-

pada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U 

z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zmianami). Rada

Miejska Chojnowa uchwala, co nastêpuje: 

§ 1.

Zaci¹ga siê d³ugoterminowy kredyt bankowy

do wysokoœci 1.495.113 z³ na pokrycie deficytu

bud¿etowego.

§ 2.

1.Sp³ata kredytu nast¹pi w latach 2006 - 2010.

2.èród³em sp³aty zaci¹gniêtego zobowi¹zania

bêd¹ dochody w³asne miasta Chojnowa .

§ 3.

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi

Miasta Chojnowa .

§ 4.

Uchwa³a wchodzi w ¿ycie z dniem podjêcia 

i podlega og³oszeniu na tablicy og³oszeñ  

w Urzêdzie Miejskim w Chojnowie  i og³osze-

niu w " Gazecie Chojnowskiej". 

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Uchwa³a   Nr XLVI/215/05

Rady Miejskiej  Chojnowa 

z dnia 31 sierpnia 2005r.

w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie

weksla in blanco.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie gminnym

(Dz.U z 2001 r, Nr 142, poz. 1591, z 2002 r, 

Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz.

984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, 

z 2003 r.  Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568),

Rada Miejska  Chojnowa uchwala, co nastêpu-

je:

§ 1.

Upowa¿nia Burmistrza Miasta Chojnowa do

zabezpieczenia kredytu na pokrycie deficytu

bud¿etowego w kwocie 1.495.113 z³ w formie

weksla in blanco.

§ 2

Wykonanie uchwa³y powierza siê Burmistrzowi

Miasta Chojnowa. 

§ 3

Uchwa³a wchodzi z dniem podjêcia i podlega

rozplakatowaniu na tablicy og³oszeñ w Urzê-

dzie Miejskim w Chojnowie i og³oszeniu w Ga-

zecie Chojnowskiej.

Przewodnicz¹cy Rady Miejskiej
Tadeusz Bobyk



Commentry  -  przyjaciele  z  Francji


